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Εἴπαμε τὶ εἶναι μετάνοια, ὑπὸ ποίου ὡρίσθη καὶ διὰ ποίον σκοπόν. 
Ἐρχόμεθα εἰς τὸ δεύτερο μέρος· ποία εἶναι ἡ ψευδὴς καὶ ἀνωφελὴς 
μετάνοια, καὶ ποία ἡ ἀληθὴς καὶ ὠφέλιμος.

Καθὼς τὸ δένδρο γνωρίζεται ἐκ τοῦ καρποῦ, ἔτσι καί ἡ μετάνοια. 
Γνώρισμα τῆς ψευδοῦς μετανοίας εἶναι ὅταν ἡ μετάνοια γίνεται ἀκουσίως, 
ἐκ βίας ἤ ἐξ ἀνάγκης, χωρὶς πόνο, χωρὶς θλίψι τῆς καρδίας, χωρὶς 
συντριβή, χωρὶς στεναγμοὺς καὶ δάκρυα, χωρὶς αἴσθησι. Τέτοια μετάνοια 
ἔδειξε ὁ Φαραώ, ὁ ὁποῖος εἰς κάθε πληγὴ ποὺ τοῦ ἐρχόταν μετανοοῦσε καὶ 
μόλις περνοῦσε ἡ πληγὴ ἔμενε ἀμετανόητος. Τέτοια ψευδῆ μετάνοια 
ἔδειξαν οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι ὅσες φορὲς τοὺς συνέβαινε κάποια συμφορὰ 
ἢ δυστυχία μετανοοῦσαν και θυμόνταν τὸν Θεό, ἀλλὰ μόλις περνοῦσε ἡ 
συμφορὰ λησμονοῦσαν τὸν Θεό. Τέτοια μετάνοια καὶ σήμερα ἔχουν οἱ 
περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὅταν ἔλθουν εἰς κίνδυνο ἢ τοὺς 
συμβεῖ συμφορὰ μετανοοῦν, ζητοῦν συγχώρησι, ἀλλὰ μόλις παρέλθη ὁ 
κίνδυνος παρέρχεται καί ἡ μετάνοια. Ἡ τέτοια μετάνοια εἶναι ἀνωφελής.

Γνώρισμα τῆς ἀληθοῦς μετανοίας εἶναι ἡ βαθειὰ συναίσθησις, ἡ 
συντριβὴ καί ἡ θλῖψις τῆς καρδίας, ἡ ὁποία θλίβεται ὄχι διότι μέλλει νὰ 
κολασθῇ, ἀλλὰ διότι ἐλύπησε διὰ τῆς ἁμαρτίας κὰι παρώργισε τέτοιον 
φιλάνθρωπο Θεὸ καὶ Πατέρα φιλόστοργο. Εἶναι οἱ ἀναστεναγμοί, ἡ 
κατάνυξις, οἱ προσευχές, οἱ νηστεῖες, οἱ ἀγρυπνίες, τὰ δάκρυα. Αὐτή ἡ 
μετάνοια εἶναι γνησία καὶ ἀληθινή, αὐτή ἡ μετάνοια εἶναι ὠφέλιμος. Αὐτή ἡ 
μετάνοια ὄχι μόνον παρέχει ἄφεσι εἰς τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ τὸν καθιστᾷ 
ἀπὸ ἁμαρτωλόν εἰς μία στιγμὴ δίκαιο, ἀπὸ ἐχθρὸ φίλο τοῦ Θεοῦ καὶ οἰκεῖον 
Αὐτοῦ. Τέτοια μετὰνοια πρέπει νὰ ἔχωμε ὅσες φορὲς ἁμαρτήσουμε. Τέτοια 
μετάνοια ἔδειξε ὁ Προφητάναξ Δαβίδ, ὁ ὁποῖος, ὅταν μετανόησε γιὰ τὶς 
δύο μεγάλες καὶ γνωστὲς θανάσιμες ἁμαρτίες, μὲ πόνο τῆς καρδίας καὶ 
συντριβὴ ἔλεγε «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ 
τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου» καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ 
Ψαλμοῦ. Ἀπὸ τὰ πολλὰ δάκρυα ποὺ ἔχυνε ἐνθυμούμενος τὶς ἁμαρτίες του, 
ἔλεγε «Ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτός». Ἀπὸ τὴν 

Iera Monh Agiou Nektariou 
—Roscoe, NY—



πολλὴ νηστεία ποὺ ἔκαμνε, ἔλεγε «Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ 
νηστείας καί ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι᾽ἔλαιον». «Ἠγρύπνησα καὶ 
ἐγενόμην» ἔλεγε, «ὠς στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματος, καὶ ἀπὸ φωνῆς τοῦ 
στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου». Τέτοια μετάνοια 
ἔδειξαν οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ μὲν Πέτρος 
ἠρνήθη τὸν Χριστόν, ὁ δὲ Παῦλος ἦτο διώκτης τοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς 
μετανοίας ὄχι μόνον ἐσώθησαν, ἀλλὰ καὶ πρωτοκορυφαῖοι ἔγιναν. Τέτοια 
μετάνοια ἔδειξαν πολλοὶ ἄσωτοι, τελῶναι, λησταί, πόρνοι, ἐκ τῶν ὁποίων 
πολλοὶ ἔχουν ἁγιάσει καί ἡ Ἐκκλησία τοὺς τιμᾶ καὶ ἑορτάζει τὴν μνήμη 
τους.
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